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Fredagen den 6 februari. 

Bryggeriet förfaller Motiverat lönelyft!? 

Gamla Bryggeriet på Kävlinge· 
vägen, om vilket det bråkats så 
mycket i olika kommunala instan
ser, håller på att förfalla. Vecko
bladet har på platsen kunnat 
konstatera att en källardörr står 
vidöppen (det är i och för sig 
lovvärt att kommunal egendom 
hålls tillgänglig för allmänheten!) 
och att delvis till följd därav 
källaren har varit översvämmad 
den sista tiden. 

För stadsbildens skull är det 
beklagligt, att Bryggeriet tillåts 
förfalla, och detta speciellt som 
dess öde ännu inte är avgjort. 
Ansvaret vilar i detta fall tungt 
på fastighetskontoret, som alltså 
genom att inte underhålla bygg-

naden passivt (förhoppningsvis 
inte aktivt!) underminerar den 
kommunala handlingsfriheten , då 
fastighetens accelererade skröplig
het gör ett beslut för bevaring och 
rejmrering allt svårare och dyrba
rare att genomföra. Det är betänk
ligt att vanvården tillåts ta sådana 
uttryck: Det kan inte vara någon 
större ansträngning att åtminstone 
övervaka vad man är satt att 
sköta. (Dörren har stått öppen 
åtminstone sedan den 29:e janua
ri) . 

Fast fastighetskontoret spelar 
kanske under täcket med turist
byrån, och tänker ruinförklara 
kåken och visa den som slott för 
tyska och japanska turister? 

Korv eller bostäder? 

- Kan det verkligen vara 
möjligt? I dessa lågkonjunk
turtider när företagsamheten 
går på knä och arbetarna 
måste acceptera steg för steg 
sänkta reallöner? 

-Ja. Faktiskt. I yttrande 
till kommunfullmäktige har 
personal- och organisations
nämndens borgerliga majori
tet, med stöd av sossarna, re
kommenderat att årsarvodet 
till sekreteraren i kommunre
VISlonen höjs med 300%! 
Från 1800 till 5400 kronor. 

- Njaa . . . men det kan 
ju vara motiverat om arbets
belastningen ökas då kraftigt. 
Men det måste väl ha fram
gått - nog måste en sådan 
höjning ha motiverats ytterst 
utförligt? 

- Motiveringen är att ordfö
randen i kommunrevisionen sedan 
1974 fått sitt arvode höjt med 
300 %. Vilket naturligtvis innebär 
att arbetsinsatsen ökat med 300%. 
Och om ordföranden jobbar tre 
gånger så mycket som förut så 
är det väl självklart att också 
sekreteraren jobbar tre gånger så 
mycket som förut? Eller hur? 

- Men det kan väl inte räcka 
som motivering - ordföranden 
kanske förbereder sammanträdena 
bättre, han kanske t o m avlastar 
sekreteraren en del arbete ... och 
är det helt säkert att ordföranden 
gör skäl för sin stora höjning? Vet 

Från en bostadspolitisk debatt 

vi det - hur många timmar har 
han jobbat? 

- Nej hur skulle vi kunna veta 
det - det går inte att räkna u t. 
Och fråga dem kan vi inte - de 
kanske ljuger! Det sa i alla fall 
ordföranden. 

- Men allt detta verkar ju 
vara fullständigt vrimligt! Vilken 
soppa . . 

- Visst. Därför reserverar vi i 
VPK oss mot beslutet. Vi tycker 
i stället att nämnden bör rekom
mendera kommunfullmäktige att 
först fråga sekreteraren hur många 
timmar han jobbar - så gör man 
ju i andra sammanhang - och se
dan avlöna honom med timlön, e 
en timlön som är anpassad till ar
betsuppgifterna. Det tycker vi ver
kar rimligt . För både sekreteraren 
och kommunen. 

P.S. För tydlighets skull vill vi 
betona att vi absolut inte har nå
got otalt !fled sekreteraren i kom
munrevisionen - vi vill inte kriti
sera honom eftersom vi inte vet 
hur stor hans arbetsinsats är! 

Vi vill också - på förekom
men anledning - framhålla att 
vi inte anser att politiska förtroen
deuppdrag ska avlönas. 

Artikeln är skriven av Bodil Hans
son och Erik West/in, VPKs repre
sentanter i personal- och organisa
tionsnämnden. 

Förra torsdagen var det stor debatt i fullmäktige kring bostadspolitiken i Lund. Det utvecklade sig till en totalkonfrontation mellan 
arbetarrörelsens och borgerlighetens intressen i boendet. För vpk och s gäller det framför allt att bygga för mänskliga behov medan 
borgarna lägger vikt vid marknadskrafternas spel. För Ryde är det ingen större skillnad på att sälja korv och bjuda ut bostäder på en 
marknad, sa Rolf Nilson lite tillspetsat. Tarscisio Bommarco belade övertygande borgarnas oförmåga att koppla ihop bostäder och 
energi. Nisse Gustavsson skämtade nog så allvarligt med ideen att de borgerliga trilllingpartierna är på väg att rekommendera de 
bostadssökande att bo i kolonistugor. 

Med anledning av debatten ställde VB några frågor till Rolf Nilson. 

Vpk är ju för flerbostadshus, 
men är nu ändå villiga att 
bygga upp till 35% småhus? 
Rolf Nilson: Vi tycker själv
klart att flerbostadshus eller 
kollektivhus är det bästa sät
tet att bo. Men vi har valt att 
inte i onödan profilera oss 
mot SAP här. För det första 
så anser vi att upplåtelsefor-

men är viktigare än hustyp 
och vi kräver att så länge man 
inte vill stoppa spekulationen 
i bostadsrätter skall alla lägen
heter hyras ut. För det andra 
behöver man kunna bygga 
småhus och radhus för att 
effektivt kunna utnyttja 
marken och kunna anpassa 
nya hus till de hus som redan 

finns. Och jag vill understry
ka att 3 5% betyder högst 3 5 
men_1~ärna mycket mindre. 
VB:Ar det inte riktigt att bo
stadsrätt och ägande förbil
ligar och förbättrar fastighets 
skötseln? 
RN: J ag tror inte att det är 
avgörande om man äger eller 
hyr sin bostad. Det beror sna-

rare på den makt och det in
flytande man har över sin bo
stad och sitt bostadsområde. 
Om man radiklat förbättrar 
hyresgästernas inflytande 
kommer både kostnader och 
förslitning att minska. Här 
måste de boende ta kamp 
mot husägarna och då fram-

forts. sid 3 



El Salvador 
Vid VPK Lunds årmöte togs 
ett uttalande om El Salvador 
till stöd för folkets och den 
demokratiska revolutionära 
frontens (FDR) kamp mot 
fascistregimen. FDR omfat
tas av majoriteten av landets 
politiska krafter, fackföre
ningsrörelsen, bondeorganisa
tionerna och har kyrkans 
stöd. 

Varför har då folket rest 
sig och enats i FDR, mot "de 
fjorton familjerna", de 2 % av 
befolkningen som kon trolle
rar nästan all mark, och 
UsA-imperialismen? J a, inte 
beror det på "världskommu
nismen" i skepnad av Sovjet, 
Kuba eller Nicaragua som har 
uppviglat folket. Svaret är 
mycket enklare och verkli
gare. När ett folk lider av 
40% arbetslöshet och 50% 
analfabetism och 70% av folk
ket är undernärt då har man 
allt att vinna men bara sitt liv, 
som regimer som den i El 
Salvador lyckats göra fullstän
digt ovärdigt, att förlora. I 
det läget tar folket till vapen. 

I samband med Reagans 
installation startade FDR en 
offensiv mot juntan. Denna 
offensiv har uppenbart bedar
rat och det antyder, tillsam
mans med USA :s ökande mili
tära stöd , att kampen kan bli 
utdragen och blodig. Detta 
trots att det folkliga stödet 
till FDR ständigt anses öka. 

Därför är det viktigt med 
internationell solidaritet med 
El Salvadors folk. Ekono
miskt, naturligtvis, och poli
tiskt. Information om vad 
som håller på att hända i El 
Salvador och Honduras och 
Guatemala måste ut på ar
betsplatser och bostadsom
råde. Tyvärr tiger USA:s 
eftersägare i svenska mass
media, jämför med upplös
ningen av "gisslandramat" 
som fick stor plats i större 
delen av massmedia. Samti
digt mördades och torterades 
l 00-tals människor varje dag i 
El Salvador. Press måste ock
så sättas på regeringen att er
känna FDR som folkets rep
resentant, att isolera juntan 
ekonomiskt och politiskt. 

Lönesänkningsavtalet 
Natten till tisdagen under
tecknade Lo och SAF en upp
görelse, som ytterligare kom
mer att försämra läget för låg
och medelinkomsttagare. I 
största hemlighet har för
handlingarna förts, och tidiga
re utfästelser har Gunnar Nils
son & Co helt nonchalerat. 
När LO-ledningen i novem
ber preciserade lönekraven sa
de Gunnar Nilsson att LO 
inte kunde ta ansvar för den 
kapitalistiska ekonomin utan 
bara för sina medlemmars 
ekonomi. Man kan fråga sig 
vad det är som gör att LO-led
ningen inom loppet av två 
månader kan svänga så totalt 
i sin uppfattning, att man ger 
upp kampen för medlemmar
na och i stället tar kamp för 
motpartens profiter. 

1980 steg lönerna med ca 
8 procent på den privata sek
torn samtidigt som konsu
mentpriserna steg med 15 
procent. Löntagarna fick allt
så en kraftig reallöneförlust 
1980. Nu skriver LOs för
handlare in en reallönesänk
ning direkt i avtalet . Hur är 
detta möjligt? U n der fjoråret 

ökade de börsnoterade företa
gen sina vinster med 18.5 pro
cent och nu går Gunnar Nils
son i bräschen för en ytterli
gare stegring av vinsterna. 
Detta ska löntagarna betala 
genom att ytterligare dra åt 
svångremmen. 

Svensk fackföreningsrörel
se ska ta ansvar för sina med
lemmars intressen. LOs ut
gångskrav om l 0.5 procent 
låg i linje med dessa intressen. 
Detta i förening med ett ef
fektivt reallöneskydd och ett
årsavtal hade kunnat försvara 
löntagarnas standard. Efter
givenhet i lönekaropen min
skar inte spekulationen i den 
svenska inflationsekonomin 
lika lite som den ökar investe
ringsviljan i svensk industri. 

Självklart måste fackför
bundens medlemmar kunna 
ta ställning till avtalet genom 
en allmän medlemsomröst
ning. Det är först genom en 
mobilisering av lönearbetarna 
som vi kan få en demokratisk 
och förnuftig styrning i för
ningen av landets rika resur
ser. Det är också först när lö
nearbetarna får vara med och 

Från det kommunala .. 
Den kommunala demokratin. 
De sk demokratifrågorna har gått 
som en röd tråd genom VPKs' 
verksamhet i kommunalpolitiken i 
Lund. Djupare sett gäller de hur 
åsikts- och intressegrupper ska gö
ra sig hörda och kunna påverka si
na egna levnadsförhållanden. Det 
är egentligen det all politik hand
lar om. Det gives inga lätta lös
ningar: partiväsendet och den 
kommunala politiska demokratin 
erbjuder egentligen bara en torftig 
yttre ram, en grov och ofullstän
dig form för makt över det ge
mensamma, det kommunala. Men 
den finns och med alla sina brister 
och stereotypa rutiner är den 
dock värd att slå vakt om. När 
VPK Lund framför sina obekväma 
och kritiska åsikter och lägger 
fram konstruktiva förslag till en 
annan politik, så är det ett sätt att 
ta vara på den möjligheten. 

Men lätt är det inte, och har ald
rig varit. I början av 70-talet när vi 
kom in i fullmäktige försökte 
man låtsas som om vi inte fanns, 
men steg för steg i takt med 
valframgångar har man tvingats 
erkänna oss som en realitet, som 
talesmän för var åttonde männi
ska i den här kommunen. Men 
den grundläggande strategin bland 
de andra partierna kvarstår; att så 
långt möjligt försöka isolera oss 
och begränsa våra möjligheter till 
makt och insyn. 
Delat rov. 
Det finns många exempel på det 
under årens lopp och i det här fal
let har borgare och socialdemo
krater varit lika goda kålsupare. 
Det grövsta i den vägen är väl den 
uppgörelse som borgare och so
cialdemokrater i Lund gjort om 
de pengar som i varje kommun av
sätts för att ge oppositionen till
fälle att kontinuerligt följa den 

centrala förvaltningen . Man bru
kar försöka fördela pengarna pro
portionellt: i många kommf!:_ner 
sitter VPK med en halvtldSfJanst 
som politisk sekreterare. Men i 
Lund har rovet delats annorlunda; 
borgarna har fått sina tre kom
munalråd och sossarna sina två 
oppositionsråd och så är bägge 
nöjda. 

Plats på bankmiddagen. 
Men visst kan sådant gälla bpgatel
ler också. Det senaste exemplet är 
kanske · bara en struntsak, menjag 
tror det inte. På senaste fullmäk
tige gällde det att välja s. k. hu
vudmän till Lundobygdens spar
bank. Det finns 15 sådana som 
ska utses av kommunen proporti
onellt av partierna. Genom att de 
väljs fem åt gången är det möjligt 
att hålla VPK utanför; borgarna 
tillsätter tre och socialdemokra
terna två. På så sätt- kan centern 
(som är mindre än VPK) och folk
partiet (som är obetydligt större) 
få sina platser · vid den årliga 

bestämma som vi kan få en 
långsiktig strategi för industri
utvecklingen i Sverige. En 
strategi som räddar jobben 
och utvecklar produktionen. 

Avtalsuppgörelsen visar att 
LO-ledningen böjer sig för ka
pitalet och överlämnar åt 
SAF att diktera villkoren för 
en ytterligare utarmning och 
avindustrialisering i landet. 
Den historiska kompromis
sen, 80-talets Saltsjö bad san
da, kan inte klara Sveriges 
ekonomi. Klassamarbete sker 
alltid på kapitalets villkor, 
stegrar ytterligare utarmning 
en av resurserna samtidigt 
som det stegrar utsugningen 
av arbetare och tjänstemän. 
LO måste ta kamp för sina 
medlemmar och på sina med·· 
lemmars villkor. Med topp
styrning i facken och klass
samarbete hindrar man inte 
kapitalflykt och industriut
flyttning, lika lite som genom 
eftergivenhet i lönekampen. 

Styrelsen för VPK-Lund. 

bankmiddagen medan vpk-arna, 
som bara skulle ställa besvärliga 
frågor om vart kapitalet flödar, 
kan hållas borta. 
Boktryckarn på pumpen. 
Det var en annan demokratifråga i 
fullmäktige sist, om än av annat 
slag. Lund äger ju aktier i Syd
kraft och nu var det dags för den 
årliga redogörelsen till fullmäktige 
från Lunds representanter i den 
församling som bevakar kommun
intresset.· Man kunde möjligen tro 
att det fanns en del att säga om 
det, t ex som att Anders Wall, det
ta den svenska · kapitalismens . de
kadensfenomen, har tagit över en 
betydande aktiepost t bolaget el
ler att Barsebäcksverker haft en 
del driftsproblem. Men Lundarep
resentanterna hade som vanligt 
gjort det lätt för sig,. och under
tecknat det stencilerade förslag 
till redogörelse som Sydkrafts in
formationsavdelning förser · dem 
med · det är bara att fylla i stads
namnet Lund och underteckna. 
Nu ville vpk-arna i fullmäktige få 
antecknat till protokollet vad de 
tyckte om slappheten i det förfa
ringssättet. Boktryckarn, dvs. 
kommunfullmäktiges ordförande 
Per-Håkan Ohlsson (m) var en av 
dem som undertecknat redogörel
sen och han ville inte veta av någ
ra protokollsanteckningar från 
VPK. Nu hade han ändå till slut 
omdömet att fråga församlingen 
om vad den tyckte om det och 
där blev han rejält nerröstad 
det var bara de egna moderaterna 
som ville gå med på den juridiska 
finten. 

-~ 
Lucifer 
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Vad vet ni om den ~nya liberalis
mem? Det är en ekonomisk ideo
logi som vill reducera statens roll 
och satsa på individen, och som i 
sina konsekvenser innebär en ned
brytning av den sociala tryggheten. 
Den ligger bakom SAFs offensiv 
och moderatemas nya aggressivi
tet. Den har t o m kommit till u t
tryck bland de unga högerhökarna 
på näst bakersta bänken i kom
munfullmäktige. 

Socialister har svårt att ta den 
»nya liberalismen» för annat än en 
vetenskapligt och politiskt primi
tiv teori, och tycker nog i stället 
att den marxistiska modellen står 
sej bra. Hur som helst är den »nya 
liberalismem väl värd att konfron
tera med marxismen inte minst i 
en tid då den ~mellanliggande» 
och »socialdemokratiska»~
sians~ modellen sviktar. Så VPK 
inbjöå moderatema i Lund till en 
debatt om dessa ekonomiska teor
rier och praktiker, en debatt som 
skulle vara intressant för många. 

Tyvärr meddelar nu modera
terna, utan motivering, att de inte 
vill debattera. Vi beklagar. Men 
det var kanske så att de fann att 
de i en debatt mot VPKs Gunnar 
Persson inte hade någon annan att 
ställa upp än Rune Ryden, (m)
riksdagsman från Lund och fJl 
dr (?) i ekonomisk historia. I så 
fall blandar sej vår beklagan med 
viss förståelse. 

Fotnot. Den något ovanliga 
beteckningen »kenynesianskw;, ska 
naturligtvis vara ;;keyneska. Sätt. 
an m. 

..•......................•• 

• l Rapport från 

:Hälsovårdsnämnden 

»Lunds hälsovårdsnämnd är inte 
någon stridbar nämnd. Den vakar 
över sina kommuninvånares hälsa, 
men med måtta och eftertanke, ty 
alltför stor nit kunde åsamka = 
kommunen besvär och kostnader. ~ 
Så skyddar den oss beslutsamt • 
mot bakterier i korv och histamin : 
i böckling på det att vi bättre må 
stå emot bly och polyaromatiska 
kolväten från trafiken i innerstan 
och strålning från Barsebäck. 
-Också den socialdemokratiska 
oppositionen är sansad och be
skedlig. Man vet att Rörelsen krä
ver sin rätt att få parkera på Mår
tenstorget.;; 

Ur VPKs internbulletin nr 2, 81 . 

Korv eller bostäder? 

för allt mot de privata hus
ägarna. De flesta hyresgäster
na i Lund bor i privatägda hus 
och där kan man inte åstad
komma förändringar genom 
politiska beslut. LKFAB som 
kommunen äger kan vi politi
ker styra. Mot de privata 
måste vi kämpa. 
Jag tror inte att omkostnader
na för privatägda hus är lägre 
än för hyreshusen men villa
ägarna kan göra en massa av
drag som hyresbetalaren inte 
kan. Det betyder i klartext 
att den som hyr betalar via 
sin skatt åt den som äger. 
Pendling 
VB: Varför är VPK mot pend
ling? Alla behöver väl inte ha 
fabriker och kontor inpå knu
tarna? 
RN: Vi är emot det man kan 
kalla onödig pendling. Du har 
alltså rätt om du menar att 
man inte helt kan undvika 
pendling men 197 5 pendlade 
12 000 personer in till Lund 
och 8 500 ut ur Lund en 
vanlig arbetsdag. Av de som 
bor i S.Sandby och Dalby 
arbetar bara varannan där och 
i Genarp och Veberöd arbetar 
nästan två av tre någon an
nanstans. Det är alltså mycket 
tid, olja och annan energi som 
går åt till arbetsresor och rese
avdragen är nästan l 00 milj 
kr per år. Enda sättet att vän
da den utvecklingen är att 
planera bostäder och arbets
platser i ett sammanhang, och 

1 
att sluta bygga bostäder där 
det inte finns arbeten. Man 
skall givetvis in te ha bullrig 
och miljöfarlig industri i 
bostadsområdena men små 
och medelstora miljövänliga 
arbetsplatser tycker jag det 
skall finnas nära de flesta 
bostadsområden . 
VB: Ar det riktigt att VPK 
inte har någonstans att bygga 
sina 900 lägenheter per qr på? 

forts. från sid J 

RN : Nej, det är inte sant. Bor
garna gör allt för att sprida 
sådana lögner för att dölja 
sina egna misslyckanden. Vi 
har gång på gång föreslagit 
förtätning av staden, avkon
torisering och utbyggnad i 
norr och i öster. Vi har krävt 
att få hjälp från stadsarkitekt
kontoret för att gå igenom all 
mark som kan anvä ndas till 
bostäder. Men borgarna, som 
har makten, vägrar, och säger 
att det inte går att bygga där 
vi vill. Vi kan tyvärr inte ta 
fram stadsplaner själva och 
har inte heltidspolitiker, 
kanslier och lojala tjänstemän 
som kan göra jobbet åt oss. 
VB:Vad är det för mening 
med att klumpa ihop nästan 
all nybyggnation (90 %) till 
centralorten Lund? 
RN: Se svaret på fråga 3. 

SAP+VPK =? 
VBMåste VPK alltid skilja 
sig lite från SAP. Varför kan 
inte arbetarrörelsen uppträda 
enat i en sån här viktig frå
ga ? 
RN : J ag tycker att vi är eniga 
om det mesta i bostadspoli
tiken i Lund. Det har skett en 
påtaglig radikalisering inom 
SAP de senaste åren. De skill
nader, som finns kvar beror 
på att vissa tongivande grup
per inom SAP inte är lika 
energi- och miljömedvetna 
som vi. De vill bygga Gunnes
bo och fortsätta att bygga ut 
Dalby, S.Sandby, Veberöd 
och Genarp. Men om vi får 
tillfälle kommer vi nog att 
kunna ena oss om en bra 
bostadspolitik . 

VB: Varför går inte VPK med 
på enochenhalv-rummare nu 
när det blir allt mer vanligt 
med ensmastående? Vore det 
inte ett bra sätt att integrera 
studerande med folket 
övrigt? 
RN: Vi tycker att alla skall 
ha rätt till minst ett sovrum 
och ett annat rum. Anled
ningen till att man nu vill 
försämra utrymmesstandar
den beror på de höga kost
naderna . Vi tycker att man 
skall bekämpa kostnaderna 
i stället. Bl.a. genom att ta 
bort profiten i alla led i bo
stadsproduktionen. 
VB:Har du någon allmän 
kommentar till deba tten? 
RN: J ag tyckte att debatten 
var mycket belysande. Det 
gick en klar skiljelinje mellan 
arbetarepartierna och bor
garna. Vi vill i första hand 
bygga bort den stora bostads
bristen. Det ville inte bor
garna. De var livrädda fö r att 
bygga för många bostäder. 
Skillnaden är egentligen själv
klar. Vi och sossarna repre
senterar ju inte bank- och 
fastighetskapitalet eller de 
som gör snabba spekulations
vinster. De är borgarnas folk . 
De har gång på gång visat 
att de tar ställning för pri
vata vinstintressen mot de bo
ende när det verkligen gäller. 
Och pricken över i-et var när 
Lennart Ryde i en interpella
tionsdebatt gick upp och er
kände att han hellre sålde 
ett av kommunens hus till 
en privatperson än att rus
ta upp det till pensionärs
bostäder. Kommunen kan 
inte få ekonomi på det hela . 
Det kart den private speku
lanten eftersom vi alla får 
betala en del av hans kost
nader över skattsedeln. 

• • 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är : 

Adress ..................... .. .. .... ..... .... ... .... ........ ... ..... ....... ... ............. .. ...... ..... . 

Gambro igen 
Vi kan inte komma över Gam bro· 
direktören Lennart Emulfs kom
mentar till arbetsdomstolens fäl
lande dom mot Gambroqrbetama: 
»Kvinnorna skapade en kolossal 
oro på slangavdelningen och stör
de produktionen. Sedan de om
placerades har vi uppnått lugn på 
avdelningen och produktionen har 
underlättats. Nu ökar produktio
nen .. .» Han skrev också i inlaga 
till AD att »aron» lett till läckan
de dilllysapparater och livsfara för 
patienter. 

- När man läser sådant, säger 
Gustaf, beklagar man att det före
kommer så lite fysiskt våld i den 
svenska politiken. Detta är dock 
en åsikt som vi absolut inte delar, 
och som vi endast med stor tve
kan vidarebefordrar till läsekret
sen. 

Grr 

På det första av mötena i Vpks 
söndagsskola diskuterades »Marx
ismens kriS». 

Det kan tyckas onödigt att fö
ra en diskussion om marxismens 
kris just när reaktionen har stora 
framgångar i världen. Svante Nor
din , som inledde mötet, menade 
dock att vänstern idag står inför 
en dubbel uppgift. dels måste det 
föras en inre självkritisk diskus
sion för att bryta den stagnation 
vänstern befinner sig i, dels är det 
nödvändigt att möta den reaktio
nära offensiven. 

Frågeställningen om marxis
mens kris är inte ny. Marxismen 
har befunnit sig i kris sedan sin 
barndom. Kriserna har lett till 
analyser, och tolkningar i ljuset 
av nya erfarenheter har bidragit 
till att utveckla den marxistiska 
teorin. Utveckling genom mot
sättningar är just en av teorins 
stöttepelare. 

Men vad man sen skall kalla 
för utveckling och vad man skall 
kalla revision av marxismen var en 
av de frågor som diskuterades på 
mötet. Kan man fortsätta att kalla 
sig marxist när man börjar ifråga
sätta centrala begrepp i teorin? 

-------------~ Var går gränsen? NiJgot enhetligt 
svar gavs inte på denna fråga. 

Tåget till Tornelilla 
Som förutskickats gör Vpks ny
startade järnvägssektion lördagen 
den 14.2 en tågutflykt. Eftersom 
SJ-ledningen nu bestämt sej för en 
»>ldministrativ» nedläggning av 
sträckan Eslöv-Tomelil/a - med 
kringgående av riksdagens beslut 
- måste vi passa på att åka den . 

Kom i god tid före kl 9.15 till 
Lund C och lös en retur Tomelil
la. Med lågpris- eller studkort kos
tar det 30 kr. 9.15 åker vi med or
dinarie tåg Lund-Malmö-Ystad
Tomelilla-Eslöv-Lund, där vi är 
tillbaka vid tvåtiden. En liten 
grupp verkliga entusillter viker 
kanske av norrut i Eslöv och tar 
sej hem vill Hässleholm och Ås· 
torp. 

sektionsledningen svarar för 
lite musik under resan och sak
kunniga informationer om banor
na vi åker på av Johnny Saljefelt, 
järnvägsintresserad vpk-are från 
Malmö. Ta själv med en liten kaf
fekorg. Och glöm inte barnen om 
du har några: de brukar älska att 
åka tåg! 

· Vari består då marxismens 
kris? Svante Nordin betonade i sin 
inledning ett par olika huvudprob
lem för marxismen idag. 

Teorin förmår inte på ett till
fredsställande sätt förklara vad 
som händer i de socialistiska sta
terna. Vänstern måste klargöra 
vari problemen i förhållandet mel
lan planekonomi och demokrati 
ligger. Marxismen får inte som nu 
kunna användas som medel för 
förtryck istället för mänsklig fri-
görelse. 

En andra svaghet i marxismen 
som betonades i inledningen är att 
marxismen inte kan förklara para
doxen att borgarklassen i många 
länder regerar med arbetarklassens 
samtycke. Detta är något som en
ligt Svante Nordin inte kan avfär
das med att arbetarklassen är in
doktrinerad och har ett falskt 
medvetande. 

Ett tredje problem som berör
des är att den marxistiska teorin 
saknar vissa väsentliga begrepp 
som skulle underlätta analyser av 
t ex olika staters relationer till 
varandra. 

Borgarna brukar ju ofta i sin 
propaganda påstå att vi alla sitter 
i samma båt. De har delvis rätt. Vi 
sitter i samma bdt i vårt förhållan
de till omgivande samhällen och i 
vår relation till naturens resurser, 
även om båten har s a s både för
sta- och andraklasspassagerare. 
Marxismen saknar begrepp som i 
detta fall skulle motsvara »båten». 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 Lll.JMJ 

l den efterföljande diskussio
nen togs även frågan om förhål
landet mellan marxismens »Ve
tenskapligt kvantitativa» sida och 
den mera »SUbjektivt utopiska» 
sidan upp Den ena sidan vädjar 
kanske mest till intellektet och 
den andra mest till våra känslor. 

l slutet av 60-talet var Alt
husser en ledstjärna för många i 
den nya vänstern. Man gjorde 
upp med all flummighet och 
alla subjektiva element i marxis
mn. Människan ses av Althusser 
som en bärare av strukturer, un
derkastad den historiska materia
lismens lagar. Kanske kastade 60-
talets vänster ut barnet med bad
vattnet i sin renlärighetsiver. 

Många mötesdeltagare menade 
att det behövs en förnyad diskus
sion kring dessa frågor, och detta 
tema återkommer vi till på nästa 
möte med VPKs söndagsskola den 
15.2. 

MS 

Det kunde kanske vara av något 
intresse för VBs läsare att veta, 
att moderorganet Ny Dags redak
tionella policy på sin insändar
sida, är lika med att den lilla no
tisen om att redaktionen förbe
håller sig rätten att göra redak
tionella ändringar, i realiteten in
nebär att du kan få dina alster 
nedskurna med 90% utan före
gående varning. Frågan om tid
ningens redaktionella policy är 
tydligen så känslig, att sedan Du 
väckt frågan, och blivit utsatt 
för de sedvanliga misstänklig
görandena och personangreppen, 
stryps ner av redaktionen så att 
frågan verkligen tystnar och du 
själv framstår i den dager som 
redaktionen önskar du skall fram 
stå. Ibland ekar det så förfårligt 
ur den gamla historien. 

Bosse Rothstein 

Moderorgan? 
VB-red. 

~~ 
sTÖDKOMMITTEN för Nica
raguas folk har appellmöte 
med bössinsamling och bok
försäljning på Mårtenstorget 
lö. 7!2 kl. l 0-13. 
VANDRINGSSEKTIONEN. 
Februarivandring 7-8/2 från 
Helsing(Jr till HillerQd. A v färd 

.... ••••••••••••••••••••••••••.& Lund C 8.24. Obl. anm. chris· 
•· tina och Nisse tfn 14 54 45. 

Till Veckobladet = KUBANSKA TIDNINGAR. 
Är du intresserad av kubanska· 

Veckobladet utmärker sig oftast tidningar? Svensk -kubanska· 
för sakliga angrepp på den bor- föreningen har öppet i Mejeri
gerliga politiken och dessutom för et vid stadsparken varje on . 
att noggrant följa och beskriva kl. 19-20 . Kom och läs! 
den kommunistiska oppositionens BLÅSORKESTERN. Rep. /ö. 
politik. Men i nr 4 har man m is- 7/2 kl. l 0-12 på Mick lagård. 
sat. Det gäller kontoriseringen i Michael Wiehe . 
kvarteret Glädjen dvs. kvarteret ~ VPK IF. Träningen inställd 
som inrymmer konditori Lunda- • pga Tornacupen i inomhus
gård m m. ~fotboll i Veberöds idrottshaU. 

Fastighetsnämndens majoritet Två VPK-lag ställer upp lö-sö 
har inte ändrat sig. Att man för 7-8/2 . 
andra gången diskuterade kvarte- VPKs SÅNGGRUPP. Träning 
ret hade inget med mygel att göra. sö 8/2 kl. 19 hos Finn, Kyr
Bara med att man i det tidigare " kog. l 7. 
förslaget räknat fel på någon me- : PION/ARERNA träffas sö. 
ter eller två på höjden. VPK sov : 8~2 kl: 16, G:a Mejeriet. Se på 
inte och borgarna ändrade sig : h1storzeboken de/4&5. 
inte. VB hittade mygel som inte ,: m 
fanns. Om sanningen skall fram. : . 
Daniel Kallds, fastighetsnämnder C Denna veckas redaktion utgjordes 

S.-B. Persson, kommunstyr = av Lars Borgström, Kristina Lan-

~ 
then och Olle Teleman. 

. .. . Teckningar:L-G Mann, Inger Sten-
Vt ar glada att VI hade fel och lund och Henrik Teleman. 
hoppas att kunna skärpa oss. • Nästa veckas kontaktredaktör: 
Men som nyhet betraktad var : Finn Hagberg, te/ 12 90 98 
ändå Veckobladets versioii ett ~ 
strå vassare . i. Pga ett tekniskt missöde (skrivku-

VB-red ': /or har gått sönder) sätts VB 
• denna vecka nästan uteslutande i 

.••••• ••••••••••••••••. •••• • •• .;.Press Roman /ta lic. 
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